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В.П. КолісІІИК, канд. юрид. на)ж 

. ДО JШТАННЯ ПРО НЕОБХІДШСТЬ УРАХУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОГО Ч:mт:иІ(А 

В gОНСТИТУЦІЙ110-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

".Національно-етнічний чиннчк досить суrrєво вrошває на 

перебіг содіаJDіННХ nроцесів у сучасному світі. Саме тому НН..'\1 не 
можна 11е;сrуватн, від нього не можна відгородитися. Різномані'Пfі 
асиміляціJіні теорії тиnу «теорії плавильного казана>>, «теорії зmrrrя 
націй» 11е знайшли своrо підтвердження на nракrнці й зазнали цілко
витого крЩ, хоча й завдали значної шкоди розвнтку багатьох наді
онально-етнічних спільнот і міжнаціональним відносинам у цілому. 
Не вдалося також ні відмовитися від національності, ні «відмінити» 
націона.JІJ:rність і національне як феномен. І навіть сьоrодні, на порозі 
ХХІ cr. , nроблеми міжнаціональних відно~ин і надіонально
етнічноrо розвнтку не лише залишаються досить rocтpmm в країнах, 

що роз:вwтються, та в нових Країнах, що виникли на постсодіалісnr
чному nросторі, але й створюють низку проблем і завдають значноrо 
клопоту :tтВіть так званим розвИНУТНМ країнам. Відомий прибіч:вик 
євроnейс1>кої ішеrрації Джон Мейджор змушений був визнати, П(О 
відчуття ~опальної ідентичності вЮІВилося набагато сильІіішим, 
аніж :щаеалося спочатку, і тому, незважаючи на інтеграційні проце

си німді завждИ будуть залишатися німцями, а анrл:ійці ·англійця:-
' 

ми. 

!Іеобхідність урахування національно-етнічного чинника в 

правово)JУ регуmованні обумовлено nерш За все різноманіТІІИМИ 
проявамJІ національного бутrя в суспільних відносинах та тим знач
ним багзтоrранним, багатоасnектним впливом, я:коrо він набув про
тягом ое'l'анніх десятиліть. Разом з тим Приклади його внкорнста.нв:я: 
ми знаходимо й на nопередніх етапах історії mодства. Він завжди 
наклад~ певний відбиток на суспільні відносини. 

J]оряд з правами mод:ини як окремої особи існуЮть також . 
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права содіальних спільнот (їх ще називають солідаристські, або ко

лективні права). Саме необхідність захисту прав національних мен
шнн стала однією з головних причин ВИНИІmення перших 
міжнародно-правових норм, пов'язаних із правами й свободами то- · 
дини. Але до визнання самого факrу існування окремих, особливих 
прав надіонально-етніЧІmХ меншин, а також прав mодини, 
пов'язаних із n національно-етнічним розвитком, ЛІОдство :йшло за
надто дr;>вго. Головна причина цього полягає в існуючих коІЩеnту

альних підходах та критеріях прогресивного розвитку. 
Домінуючою в теорії історично-nравової думки була й за

лишається всесвітньо-історична концепція на противагу культурно

історичній. Уперше вона Знайшла втіленння в теорії <<Чотирьох . 
імперій» - асірійської, перської, македонської та римської. Сформу

льована вона була ще в середні віm. Згідно з нею «прогресом» вва

жалося розширення тер~орії, яка підпорядковується імnерській 
владі. У XIV-XVI століттях відбувається трансформація .дієї теорії. 
Прогресивною тепер починає визнаватися вже так звана 

«цивілізація>>, тобто культура ромзна-німецької Європи. А всі iнtni 
народИ оголошувалися <<Відсталими», «дИІ<ИМИ>>. 

Цей постулат виправдовував використання будь-ЯЮІХ за

собів на іпляху до залучення останніх до таК званої <<істинноЇ>> , 
культури. Це теорія євроцепrризму, яка створила теоретичне й · 
ідеологічне підгрунтя для колоніальних загарбань, работоргівлі, ма
сового знищення цілих етнічних спільнот та інших оrидних 
наслідків поширення цивілізації. Навіть одна з найдемократичних 
держав світу - США створена на крові та кісті<ах багатьох етносів, 

природний розвиток ЯЮІХ було перервано і головна вина ЯЮІХ полл
галала лише в тому, що вони "не · вписувалися" до дуже зручних і 
звИ'ЩНХ європейських критеріїв nрогресу та цивілізованості. На 

момент появи європейців на території сучасних Сполучених Штатів 
мешкало майже 2 МJПІ. корінних мепmанців, а на початок ХХ ст. їх 

нараховувалося лише близько 200 тис. І ще довгИй: Час після при
йняття першої в світі Конетитудії США (І787 р.) корінні :мешканці 

· не визнавалися рівноправними громадянами США. Майже через 
100 років конгрес СІЦА спеціальним актом надав індіанцям статусу 
внутрішн:іх, залежних, підопічних урядові націй та племен. І лише 
з 1924 р. їх почниають вважати повноправНими американськими 
громадЯНами, які могли реалізувати свої права через індіанську 

громаду, що згідно з законом Уілера-Ховарда 1:934 р. визнавалося 
особливою формою місцевого самоврядування коріниого населення 
[2, с. 174-117, 358-359] . 

З XVI ст. і до початку ХХ ст. європейські народн зробили 
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своїми коловіями nівсвіту, а іншу nоловину ·підкорили собі. ІіІляхом 

ввезення: товарів, вивезення сировини тощо. У -ХІХ ст. була розроб· 
лена філософія історії, що базувал'ася на nринципі світового прщрс~ 

су, Який начебто повинен здійс:mоватися німцsrми та англосаксами. 

Але історія: сnростувала цю тезу. 
Значною мірою на сnотворення об"· єкrивноrо й неупередже

ного уявлення. npo історію та роль різвих національно-етнічних 
сnільнот вnлинула теорія nоділу вародів на «історичні» та 
«неісторичні», яка тісно nов'язана з євроцентрюмом:. З урахува1mям 

nевної умовності такої класи:фіІ«Щії з нею можна nогодитися, маючи 

на ува3і nри цьому, що иа різних етаnах іСторіі та в різні періоди: · 
етногенезу окремі національно-етвічні сnільноти можуть мінятися 

місцями. Та коли цю теорію ЮІадуть в основу nолітЮ<И, це призво

дить до виnравдання ди:с:кримінації, ехсnансії, nолітичного тиск-у. 
Такі підходи ·обумовили зверхнє ставлення до куль1-урвих надбань 
інших народів. З точки зору європейців, сnосіб жштя, звичаї, досяг

нення культур народів Азії, Африки," Aмeplfl(l{ та Австралії не були 
вартими ні уваги, ні nова:ш, ні тим більше наслідування. ПоСІійні 
сnроби нав· язати саме свої, європейські стандарти (і передусім 

релігію) всім іншим народам завдали істотної шкоди JООдству в 

цілому, призвели до значних втрат, поновити які вже неможтmо. 

Цьому суrrєво сnрия.їю й уявлення npo цивілізацію як :критерій 

прогресивного розвиrку. Підвищення рівня та якосrі життя окремих 
народів обернулося насnравді хижацьким нищенням довкілля, а кон
цепція підкорення природи - екологічною катастрофою nланетар
ного масщrабу, спрощеRЮІМ біоценозу, яке, в свою чергу, спр!!ЧИ
н:ило деформацію сфери прожива:ння й nризвело до зНИІ<Нення бага

тьох етнічних сnільнот. Таким чином, і nрямо, й оnосередковано так 
звані історичні народи не лише неспи nрогрес, але й обмежували 

можливості розвитку інших народів. Нав' язува:JШЯ свого способу 
жиrтя і сnособу виробництва «nередовимИ>> націями сnричинило 
руйнацію екологіЧШІХ та етнічних систем, відривало численні етно
си від Традиційного життєвого укладу й nрирекло їх до 
ва:півголодноrо існування. Зараз у різІШХ регіонах свіrу голодують 

nонад 120 .млн. чол., а до 2005 р. їх чисельність сягне 300 млн. чол. 
«Людство у своїй істоті ~ це безнастаіm:о творча сума жи

вих народів. Націями воно цвіте», - nисав І.Бочковський [Цит .. 5, 
с. 150]. ОІже, як і в будь-якій сфері етв:осоціа..lІЬні процеси вимаrа
юrь різноманітності. Так само, як створення демократичної правової 
держави й стано:в.Jіення громадянського суспільства неможливі без 

nолітичного, економічного й ідеологічиого шnоралізм:у, неможливий 

розвиток JООдства без національно-етнічиої баrатома:нітності. І так . 
30 



са.">ю, як для демократичного nолітичного режиму ·важливо створити 

nравові механізми врахування точки зору оnозиції, врахування 

інтересів меншоСті, для шодства в цілому є не менш важливим на
лаrод;.кеннн діалогу між «історИЧШІМИ>> й <<Пеісторичнимю> народа
ми, вміння почуrи й зрозуміти будь-які, навіть найменші етносІf. 

Так, «дикі» індіанці сіу прийшли: до розуміння необхідності обе
режноrо втручаипя: в нав:{(оmІШНє природне середовище і керували

-ся ним у жшті на 300 років раніше «дивілізоваюоо> }'чених. Наnев
но, багатьох негативних наслідків можна було б уникнути, якби 
міжетнічне сnілкування набуло рівноправного й толерантного ха

рактеру. 

Кожна національно-етнічна спі:;rьнота є унікальною й не
nовторною. Тому за нею слід не лите визнати nраво на існуванНя, 
вільний розввто:к, але й створити відповідні правові механізми ре; 

алізації ra nоновлеия. цих nрав. 
За даними ЮНЕСКО зарЗз у світі шщічується близько 4 

тис. етносів, із яких лише 800 віднесено до категорії "нація". 

Історично сталося. що не всі з них мають свої держави чи дер

жюші утвореюш, а тому більшість із них фактwпю становтrгь мен

шу частину :населення. відnовідних держав і юридично визнаються 
національними меншинами. Для вирішення nроблем, пов' язаних з 
особливостями співіснування корінних (або тиrульних) націй та 
національних меншин, виявилося недостатнім nростого деклару

вання: в конституціях і в nоточному законодавстві рівноправноСті 
громадян між собою та рівності nеред законом. 

На жаль, історія свідчить про nостійні намагання обмежи
ти розвиток національних меншин, спроби, а інкоJШ навіть держав
ну політику насильницької асиміляції. Причому навіть ті народи, 

які ca..l';ri зазнавали обмежень та дискримінації, в.евдовзі після ство
рення: власної держави самі ставали на nшях nроведення такої 

політики. Та:к, за часів Австро-Угорської імnерії чехи й словаки ра

зом боролися nроти ути:сків, обмежень і дискримінації з боку 
панівної .нації, але згодом, після створення. у 1918 р. везалежної Че
хословаччини Ш>літику певних обмежень та утисків почали nроводи

ти чехи вже стосовно словаків, користуючись чисельною nеревагою і 

намагdЮчись асимілювати останніх. Була навіть розроблена теорія 
єдшюї чехословацької нації. 

Аналізуючи історичнИй досвід, М.Драrоманов зробив ви
сново:к, що система nримусової національності є таким же всесвітнім 
проявом у громадському житті, Як і система nримусової релігії. 

Першою підставою обох систем служить дикий суб' єкrивізм, яКий 
штовхає людей дивуватися тому, що їм не подібно; сміятися з нього, 

31 



ворогувати, нюц:иrи [3, с. 505]. Сумний досвід багатьох країн світу 
nідтвердив ці міркування. 

Одним: з головних чиннmсі.в, яЮ. обумовлюють протікання 
етносоціальних процесів у сучасному світі, є взаємодія двох nроти

лежних тенденцій: з одного бо:ку - до інrеграції, а з другого - до збе
реження націо:нально-етнічцої своєрідності, самобутності й неповто
рності. Довгий час панувала точка зору про домінування лише 
асиміляційної тенденції. Так, у США набула потирення теорія 
«плавильного казана>>, згідно з якою всі новоприбулі оцішовалнея з 

, погляду відnовідності спочат:ку англійським, а nотім: власне амери

:кансьЮІМ стандартам: і тому змушені були пристосовуватися до но
вих умов. Але nовного . «переплавлеННЯ>> в єдину американсь:ку 
націю не відбулося і ця теорія зазнала краху. Етнічаі громади пра

гнули зберегти якомога більше власних традицій разом з адап
тацією до американського способу жиrтя, відкривали власні цер:кви, 
освітні та :культурні організації. ТаЮІМ чином; на зміну теорії {<ІІШІ
ВШІЬного казана» й відповідній політиці держави постуnово прийш
ло розуміння необхідності толерантного ставленНя до національно
етнічНої самобутності. На практиці це привело до nолітики 
етнічної багатоманітності. 

У коJІИШНЬому СРСР під втmво~1 американської теорії 
<<ІІЛавmного казана» була започаткована теорія «злиття націй», 
яка була зведена до рівня незаnеречної істиюі:, і саме з огляду на це 
будувалася вся національна nолітика. Ось як оцінює результати 
nолітики СРСР щодо · малих етносів Т.Очврова: «За nерелисом 
1926 р. у на~ нараховувалося 194 народності. А далі вони звикали зі 
швидкістю катастрофічною: 1939 р. -99, 1959 р. - 109, 1970 р. - 106, 
1979 р.- 101. У 80-х роках викладання: ведеться лmne 39 мовами. 
За п'ятдесят три роки «Ііебаченого розквіту націй і народностей» 
зникла добра половина цих народностей! Ось вам небачені в історії 
світової цивілізації масшrабн національної ерозії!»[ 4, с .. 165]. 

ТаЮІМ чином, за всі),{а національними менmинами, яхі по

терпали в минулому й потерпають ще й сьоrодні від утисків та дис
кримінації, необхідно визнати особливий або сnеціальний правовий 

· статус, який зможе забезпечити їх існування та всебічний розвиток. 

Будь-яка сnроба вирішити проблему національних менmин лише 
шляхом простого декларування рівноправності національних мен

шин із домінуючими націями, бу де означати лише юридичне оформ
ле:нвя: нерівності, яка була штучно створена протягом nоnередніх 
десятиліть і :ЕІ:авіть століть. 

Разом з тим бувають виnадки, коли в окреМих регіонах дер
. жанипредставники більшості (тобто титульної нації, яка дала назву 
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державі) опиняються в ст.шо:вищі незахищеної національної менши

ни і в:авіть зазнають дискримінації за національною ознакою. Вони 

змушені, напрИЮІац, вислуховувати принизливі висловлювання: · на 
свою ·адресу шшrе у зв 'язку з 'fИМ, що сnілкуються між собою чи 
звертаються до інших рідною мовою! Тому виникає необхідність у 
вирізиенні особливИх прав не шшrе Іфедставни:rсів націоналЬно
етнічних меНІІІШІ, а й nрав будь-якої людmщ пов'язаних з ї1 націо

нальною належністю та націонаJІЬНо-культурним розвитком. 

" Наочним nрикладом і переконливим доказом цієї тези стали 
ocrdRНi nодії в Косово, а також загострення конфліктів в Наrорному 

Карабасі, Абхазії, Придністров'ї та на території колишньої СФРЮ. 

Взаrалі вже прийшов час 1Wреглянути традиційну класифікації осно
вних прав і свобод )ІЮДИНИ Й rромадЯНИна і ДОПОВНИТИ ЇЇ окремщ.t: 
видт.с національно-етнічнИх прав, серед яких визн~чЗльн:ими є право 
да збереження національної належності (або національно] ідентич

ності) та тераво на вільний: національний розвиток. 
У необхідності використання національно-етнічного чи:нни

ІШ в праnовому регулюванні переконує й: досвід рравового регулю

вання: і..'ШІИХ країн та наша власна історія. Практично в усіх основних 
правових системах сучаснО<.."rі в процесі лравовоrо регулювання вра

ховується національний: аспект, прояви якого най-різноманітніші. Це 
стосується і захисту прав · національних меншин, і націон~но
етнічної самоідентифікації, і :аикористання мов у поліетнічному ее- _ 
редовищі, і баrато інших пиrань . Однак проблема меж і доцільності 

врахування національно-етнічного чинннка в nроцесі правовоrо ре
гулюваВЮ! до цього часу залишається дискусійною і потребує окре- · 
мого дослідження. 

Національно-еrнічшШ чинник досить широко використовує

ться в констиrуційному регулюванні багатьох країн, перш за все та

ких, як Росія, Канада, Фінляндія, УгорщИна, Словаччина, Молдова, 

Болгарія, Азербайджан, Естонія та деяких інших. Ще . в Консти
туції Німецької імперії (Веймарська конституція) 1919 р. містилося 
спеціальне nоложеНня, яке було покликане забезпечити права іншо

мовних осіб на вільний національний розвиток: (<Іншомовні частини 
населення імперії не повшmі бути обмеженими законодавчими та 

адміністрапщними заходами в їх :вільному націшшл:ьному розвитку, 

особливо у використанні їх рідної мови, у ВИЮІаданні, внутрішньому 
уnравліНРі та суді>)[1, с. 244-252}. Звертає на себе уваrу застосуван
Юf при цьому негативного способу закріплення вказаного nрава, що 

свідчить про те, що nри конструюванні цієї норми законодавець ви
~~одив і.~ природного права nредставників національних мещпин на 

вільний національний: розвиток у вказаних сферах. 
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Пиrання: забезnечення nрав національних меншин та їх на
ціонально-етнічного розвитку знайшли відбmтя: й у багатьох міжна- . 
родно-nравових актах. Але, на жаль, міжнародно-nравові заходи nо
доланнн конфліктів, що вННИІ<аЮТЬ на щщіонально-етнічному грунті, 

Залишаються вкрай неефекrнвними, про що свідчить так звана миро
творча оnерація в Косово. Усуnереч Статуту ООН війська НАТО 
вдалися до збройного втручання, що сnрlІЧШІІШо зворотпий ефект . у 
вигляді ес:калації конфлікту та розширення насилля. Тому й міжна
родно-nравові норми nотребують nереосмислення, уточнення, коре- · 
rуваиня. 

Особливого значения набуває наЦіонально-етнічний чинник 

в Україні, адже в результаті чисельних еRСnериментів та деформацій 
у галузі міжнаціональних відносин масового харюаеру набули такі 
явища, як ксенофобія, національний . конформізм, національний 

нігілізм, nідозріле й іноді вороже ставлення до всього національного, 
а також відчутrя національної неповно~і, другорядності, со
ром'язливості, самоїдства, а інколи навіть самозневаги й самонена
висті. Особливоdі сучас-ного стану міжнаціональних відносин в 
України nолягають в тому, що на значній їі території nотребують 
захисту не лише національні ме:цmив:и, але й представники 

корінних народів - українці та кримські татари. До останнього часу 

в nовсякденному житті й у засобах масової інформації знахоДlІМо як 
численні прояви ксенофобії щодо національних меншин, так і nри
клади нешанобливого, зневажливого~ зверхнього і навіть nрезир

ливого ставлення до історії, мови, культури, релігії кримсь:ІОL"< татар, 
а також n~деку~ й до української історії, української мови, україн
ської літератури, українських державних символів тощо. 

Саме тому. постала необ~сть виокремити в тексті Конс
титуції України питання вuховання історичної с~ідомості, традицій і 
культури українського етносу, що є, безnеречно, виПравданим з 
огляду на складну й трагічну історіЮ українського народу, який ви-

. боров своє nраво на національне відродження. З іншого боку, укра

. їнська держава виходш-ь з демократичної концеnції національно
етнічної багатоманітності і тому не лиnіе визнає за всіма коріннm.m 

. народами й національними менmинами: nраво на розвшок етні'іlіої, 
культурної, мовної та релігійної ст.юбутності, але й зо5?в'язується 
сnрияти 'такому розвиrкові. 

Як це не парадоксально, але духовна порожнеча, що утвори-' . . . . . . . 
лася rucmr вІдмови вщ численних ·щеолоnчних догм та стереотиmв 

nоnереднього етаnу нашої історії, сnричиНила nоглиблення загаль
ної духовної :кризи, JIIOl знаходить свій прояв як на індивідуальному 

рівні, так і на рівні соціальних спільнот. Тому національне відрод-
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ження, плекання національної культури, історії, мови, традицій; 
звичаїв має nовернуrи сусnільству духовність, шодяність, щирість, 
доброту й вивести його на новий цивілізований рівень міжособис- . 
тих та міжнаціональних, міжетнічних стосунків . Дуже важливо, щоб 

цей nроцес не nризводив до національної с~оізоляції, самообме
ження, самовихвЗJІJІНІUІ, не суnроводжувався nрнниження:м націо
нальних nочупів та дискримінацією iнnmx етнічних сnільнот і від

бувався виключно в межах nр~ового nоля:. 

ФуНДаментальні засади регушовання: міжнаціональних · від
носни закладено в Консгитуції України . . У nоточному законодавстві 
слід максимально зважено і юридично точно закріпити nрава окре
мих осіб та соціальних сnільнот (корінних народів, національних 
менпшн), nов 'я:зані з їх національноЮ належністю, вільним націо
нальним розвитком, національно-етнічНою та мовною самобутністю. 
Необхідно встановиш nравовий механізм реалізації вказаних nрав з 
урахування:м досвіду конституційно-nравового регушовання: iнnmx 
держав та особливостей сучасного стану міжнаціональних відносни 
в Україні. Чинний Закон «Про національні менпшни в Україні>> ще 
ие nовною мірою відnовіДає реаліям сьогодення:. Йоrо nоложення: 
nотребують суттєвих змін, уточнень та доnовнень, nодальшого роз

виrку й удосконалення:. Це стосуєrься передусім Сі. 6 цього Закону, 
в якій закріпшоєrься nраво національних менпшн на національно
культурну автономію. Разом з тим є потреба в розробці та nр:ийнщі 
окремого Закону України «Про національно-культурну автономію» . 
Потребують узгодження: з Конституцією та між собою положення:, 
пі містяться в Декларації nрав національностей України від 1 лис
топада 1991 р., в Законі «Про національні менпшни в Україні>> від. 
25 червня: 1992-р., в Законі УРСР «Про мови в УРСР>> від 28 жовтня: 
1989 р. Необхідність подальшого вдосконалення: українського зако
нодавства обумовлена також ратифікацією Верховною Радою Украї

ни 9 грудня 1997 р. Рамкової конвенції Ради Європи про захист наці
ональних меншин. 
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